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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO 
HORIZONTE, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2007, NO AUDITÓRIO DA SMSA, AV: AFONSO 
PENA, 2336, 14º ANDAR.  
Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e sete foi realizada a reunião extraordinária do Conselho 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, iniciada às 14h pelo presidente do CMSBH, Robson Itamar, com a 
leitura de pauta: 1 - Apresentação do balanço da gestão 2006/2007, da Mesa Diretora do CMSBH; Eleição 
da Mesa Diretora do CMSBH, Gestão 2007/2008; Assuntos gerais. O presidente do Conselho, Robson 
Itamar falou sobre o trabalho desempenhado por esta Mesa Diretora e apresentou slides sobre os eventos 
realizados pelo Conselho Municipal de Saúde em sua gestão atual. Robson falou sobre a visita a Portugal, 
em que ele e a 2ª secretária, Marta Auxiliadora Ferreira representaram o Conselho e mostrou, através de 
números, como foram produtivos os eventos realizados pelo Conselho Municipal de Saúde. Após a 
apresentação o Robson disse ao plenário que a próxima Mesa Diretora possui um grande desafio que é 
elaborar o novo Regimento do Conselho Municipal de Saúde e que também é necessária uma 
reestruturação do Conselho, com a criação de um assessoria jurídica e contábil. Disse que estas 
assessorias são extrema necessidade para o CMSBH e acrescentou que politicamente, o Conselho tem 
que melhorar muito e que as capacitações de conselheiros devem ser aprimoradas. Segundo ele, a nova 
Mesa Diretora deve priorizar e conduzir efetivamente a secretaria executiva, inclusive na escolha do novo 
secretario executivo. O presidente Robson esclareceu o plenário sobre os pontos positivos e negativos de 
sua gestão. A conselheira Fátima Regina pediu para que fosse colocado em votação, o processo de 
escolha dos funcionários da secretaria executiva. O presidente Robson acatou a proposta dizendo que 
durante esta reunião, a mesma será colocada em votação. O secretário municipal de Saúde, Helvécio 
Miranda parabenizou a Mesa Diretora, dizendo que foi um prazer acompanhar esta gestão e desejou sorte 
à próxima Mesa. Sendo assim, o presidente Robson deu início a votação, dizendo que, primeiramente, seria 
feita a votação dos critérios de escolha do próximo secretario executivo do Conselho. Para a escolha deste 
funcionário será realizada uma análise do perfil do candidato, que também dever ser submetido a uma 
aprovação do plenário. A proposta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. O 
presidente Robson propôs que os segmentos fossem separados para que a votação de seus 
representantes na nova Mesa Diretora, para que o processo de escolha ocorresse de forma mais 
organizada. Ao término das votações, o segmento de usuários escolheu os conselheiros Wellington Bessa 
e Roberto dos Santos como seus representantes e Fátima Regina Fonseca Lima foi escolhida com 
representante dos trabalhadores. O conselheiro Túlio Zulato será o representante do segmento gestor. Foi 
definido pelo plenário que o conselheiro Wellington Bessa será o novo presidente do CMSBH, Fátima 
Regina a secretaria geral, Túlio Zulato Neto, o 1° Secretario e Roberto dos Santos, o 2° Secretario. O 
presidente Robson fez suas últimas considerações e em seguida passou a palavra para novo presidente 
Wellington Bessa. Wellington disse que sua intenção é transformar o Conselho em uma instância cada vez 
mais representativa e unir forças para que o povo possa receber o melhor atendimento do SUS/BH. O 
secretário municipal de Saúde, Helvécio Miranda desejou sorte e sucesso a nova Mesa Diretora. A nova 
secretária geral, Fátima Regina disse que o seu principal objetivo é efetivar capacitação de conselheiros, 
formando conselheiros com novas propostas e idéias. O 2º secretário, Roberto dos Santos agradeceu pelos 
votos recebidos e disse que é muito importante valorizar as comissões locais, capacitando assim os 
conselheiros atuais e os novos. O 1º secretário, Túlio Zulato Neto agradeceu aos colegas da mesa anterior 
pelo aprendizado compartilhado na gestão anterior. Disse estar muito satisfeito e motivado para esta 
próxima gestão. O novo presidente Wellington Bessa encerou a reunião com uma oração. Estiveram 
presentes: Anadil Benedita Ruhnau, Claudete Liz de Almeida, Fátima Regina Fonseca Lima, Gislene 
Gonçalves Reis, Helvécio Miranda Magalhães Júnior, João Batista Cunha, Magali Rodrigues Alves, Maria 
Amélia Sousa Costa, Maria Gabriela, Marta Auxiliadora Ferreira, Nilton César Rodrigues, Raimunda Nélia 
de Morais Andrade, Raquel Álvares S. Campos, Roberto Chateaubriand, Roberto dos Santos, Jorge 
Portela, Sérgio Augusto Alves Oliveira, Romélia Rodrigues Lima, Maria do Carmo, Ivani Fernandes de 
Mello, Danielle Mara Dornelas Cruz, Evaristo Garcia de Mattos, Cleuza Maria Fernandes, Sérgio Hirle de 
Souza, Maria Inês Rodrigues Oliveira, Cleide Alves Siqueira, Lucimar de Almeida Silva, Geovana Fraga, 
Robson Itamar da Silva, Rosemary Baêta, Sebastião Ferreira Bastos, Túlio Zulato Neto, Valdir Matos de 
Lima, Wagner Francisco Alves Pereira, Wellington Rosário Bessa, Jadir Martins, Eunice Rocha Sena, 
Renato César Ferreira, Geraldo Magela Alves Figueiredo, Ivanete Soares de Oliveira, José Coelho dos 
Santos, William Carlos de Oliveira, Djalma Silva. Às 18h30, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reunião da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo 
secretário geral do Conselho Municipal de Saúde. Belo Horizonte, 9 de julho de 2007. MRC 
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